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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE    
pprriivviinndd    ddaarreeaa  îînn  ffoolloossiinnţţăă  ggrraattuuiittăă,,  ppee  tteerrmmeenn  ddee  55  aannii,,  aa  ssppaaţţiiuulluuii  îînn  ssuupprraaffaaţţăă  ddee  6611,,5577  mmpp  

ddiinn  iimmoobbiilluull  ssiittuuaatt  îînn  BBuuccuurreeşşttii,,  SSttrr..  CCaarraaiimmaann  nnrr..  3333,,  îînn  iinncciinnttaa    
CCoommpplleexxuulluuii    MMuullttiiffuunnccţţiioonnaall    CCaarraaiimmaann  ccăăttrree  CCeennttrruull  ppeennttrruu  PPoolliittiiccii  şşii  SSeerrvviicciiii  ddee  SSăănnăăttaattee,,  

îînn  ssccooppuull  ccoonnttiinnuuăărriiii  şşii  eexxttiinnddeerriiii  PPrrooiieeccttuulluuii  pprriivviinndd  pprreevveenniirreeaa  ccaanncceerruulluuii  ddee  ccooll  uutteerriinn    
îînn  rrâânndduull  ffeemmeeiilloorr  ddiinn  sseeccttoorruull  11  

 
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 
specialitate întocmit de către  Complexul  Multifuncţional  Caraiman; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 
sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.16/12.02.2008 privind înfiintarea în 
subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituție 
publică cu personalitate juridică; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.204/2007 privind  darea în 
folosinţă gratuită, pe termen de 5 ani, a spaţiului în suprafaţă de 61,57 mp din imobilul situat în 
Bucureşti, Str. Caraiman nr. 33, în incinta Centrului Medical Comunitar Caraiman din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 către Centrul pentru 
Politici şi Servicii de Sănătate, în scopul continuării şi extinderii Proiectului privind prevenirea 
cancerului de col uterin în rândul femeilor din sectorul 1; 

Ținând seama de solicitarea Centrului pentru Politici şi Servicii de Sănătate, înregistrată 
sub nr. 1287/15.05.2012 şi Raportul referitor la desfăşurarea Proiectului comun privind 
prevenirea cancerului de col uterin în rândul femeilor din sectorul 1, întocmit de către Centrul 
pentru Politici şi Servicii Sociale; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu prevederile art. 115, alin.(1), lit.b) şi  
art.124 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe termen de 5 ani, a spaţiului în suprafaţă de 
61,57 mp din imobilul situat în Bucureşti, Str. Caraiman nr. 33, în incinta Complexului  
Multifuncţional  Caraiman către Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate, în scopul 



continuării şi extinderii Proiectului privind prevenirea cancerului de col uterin în rândul femeilor 
din sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Complexul  Multifuncţional  Caraiman şi Centrul pentru Politici şi Servicii de 
Sănătate vor încheia în acest sens un Protocol de Colaborare. 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul  Multifuncţional  
Caraiman, Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate şi Serviciul Secretariat General 
Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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